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Vážení čtenáři,
magickou Svatojakubskou nocí jsme se přehoupli do jednoho z nejkrásnějších měsíců v roce, kterému indiáni říkali
Měsíc sazenic. Příroda se ukazuje v celé své kráse a rozmanitosti, předhánějí se také organizátoři různých kulturních,
přírodovědných a společenských akcí.
Můžeme přijmout např. pozvání Moravského ornitologického spolku a zúčastnit se pozorování ptactva, každým
rokem vyrážejí cyklisté, turisté a milovníci přírody na akci
Bílý kámen, tedy do jinak celoročně zapovězených hvozdů
Vojenského újezdu Libavá, můžete pomoci při tradičním
úklidu řeky Bystřice, se členy prostějovského SEV Iris můžete vyrazit např. na prohlídku Národní přírodní rezervace
Špraněk u Javoříčka a podívat se i na Zkamenělý zámek.
Řadou zajímavých akcí přispěje i Dům dětí a mládeže,
Knihovna města Olomouce a spolek Krásná Olomouc. Oži-
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je i Černá věž v Drahanovicích a barokní sýpka v Ludéřově,
o kterou pečuje spolek U nás.
1. dubna jsme si připomněli 100. výročí úmrtí našeho
posledního krále bl. Karla I., nechybí ani pozvánka na tradiční historicko - společenské setkání Audience u císaře
Karla v Brandýse. S Jánem Kadlecem si můžeme projít
drobné památky další městské části.
Pokračuje utrpení válkou sužovaných obyvatel Ukrajiny, mysleme na ně a dle svých možností pomáhejme.
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.
kcolomouc.cz. Pestré jaro přeje

			

Redakce

● Drobné památky Lazců
● DDM Olomouc
● ČSOP – Ekocentrum Iris
v květnu
● Poslanecký Zemědělský
výbor žádá ministra...
● Zapojte se do monitoringu čejek...
● Knihovna města Olomouce
● Kulturní akce ve Velké
Bystřici
● TIC Konice
● Muzeum Rýmařov
● Mezinárodní den památek ve Šternberku
● Listověj v Ludéřově
● Zlepšit spolupráci se
zemědělci
● Čarodějnice v zoo

Do práce na kole
Krásná Olomouc jezdí na kole nebo
chodí pěšky. Pojďte s námi do toho,
bude se nám tu líp žít! Do konce
dubna se můžete ještě zaregistrovat
zde a stát se součástí celorepublikové akce a průzkumu „Do práce
na kole“.
Zveme Vás na doprovodný program,
který je určen i neregistrovaným:

1. 5. | 9:00
Bílý Kámen

plánujeme cyklojízdu z Olomouce, pro bližší
informace sledujte FB

sraz: u Slovanského domu
možná kombinace s vlakem
(sraz: 10:25 na hlavním nádraží v Olomouci, 10:33 odjezd vlaku do Mohelnice, poté 10 km na kole na levandulovou
farmu)

celodenní výlet po fortech s obědem a prohlídkami
sraz: Korunní pevnůstka

7. 6. | 17:00
Vyhlášení Do práce na kole Olomouc

14.5. | 9:00
Achtung Festung Bicyklung: 22 km

22. 5. | 9:00
Spanilá jízda na farmu Bezděkov: Levan-

dulová farma, zážitkový cyklovýlet (jedna
cesta 41 km)

Místo v jednání (včas upřesníme)
17:00 Vyhlášení UPOL - souboj fakult
18:00 Vyhlášení DPNK Olomoucko
19:00 Debata PUMMO, Udržitelnost
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Drobné památky Lazců

Kaplička na Lazcích

Paměť krajiny uchovaná ve vůni stromů a květin.

náčelník Seattle v r.1855

0
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Drobné památky Lazců

Situace dnes

Drobná památka je také místem komunikace mezi lidmi. Stavba je vzkazem
příštím generacím. Vzkaz konkrétního
člověka, který ji postavil, udržoval a předával paměť o místě. Dnes již bývá často
neznámý. Doba vzniku byla ovlivněna
církví, která určovala řád a rytmus dne,
týdne, roku, celého lidského života. Církev často převzala zvyky a vztahy k místu
z předkřesťanských dob a dala jim novou
vlastní formu. Církevní rituál byl všeobecně známý, dnes však závratně rychle
mizí. Lidé žijící v okolí kaple již neznají
její zasvěcení, neodbývají se zde žádné
mše a slavnosti.
Vztah k místu lze vnímat i přes vůně
květin, stromů, ulice po dešti, řeky klidně
plynoucí, ranní rosy v trávě. Když jsem
procházel územím Lazců, právě kvetly
lípy. Dával jsem si otázku – proč lidé neprotestují proti nedostatku vůní v krajině?
Vůně je biologická potřeba živých tvorů.

Vonící květiny jsou naše sestry, skalnaté výšiny, úrodné louky, teplo z těla
poníka a člověka – to vše patří do jedné rodiny.
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Vůně a pachy dávají signál
o zdraví a nemoci a člověk
není výjimkou. Říkáme-li
vůně domova, má na mysli každý něco jiného.
Nejčastěji je to silný vjem
z dětství, vůně máminy
sukně, starého babiččina
kredence, kuřinců na dvoře, čerstvě posečeného jetele. Někdy je to vůně větrů vanoucích z hor. Vůně
může léčit, bývá opojná,
mámivá i vábící.
Město vůní je místo,
kde se lidem dobře daří.
Ulice jsou plné vonících
stromů a květin, na zahrádkách a v oknech kvetou růže a muškáty. Vonící město působí
bezpečněji, zápach značí nedostatek, vyvolává agresivitu, znamená nebezpečí.

Vůni krajiny nelze koupit.
Ján Kadlec

1000 m

Katastr předměstské obce Lazce se nacházel původně na ostrově mezi Moravou
a jejími rameny severně od středu města,
v místech dnes stojícího Finančního úřadu. Vedla tudy cesta směřující od Rohelské brány k Uničovu, stával zde prastarý
mlýn, ves i mlýn se poprvé připomínají
v roce 1298. Název vychází z všeslovanského jména označujícího pole mezi lesy
nebo na jeho okrajích, zpravidla na rovinatém místě.
Vesnička na ostrově s mlýnem patřila
k panství Čelechovice, jež bylo majetkem
kláštera klarisek. Řeholní řád sv. Kláry
je v Olomouci zmiňován poprvé v roce
1298, budovy kláštera a kostela byly přestavěny v letech 1772–1782, těsně po dostavění byl klášter zrušen, dnes je zde
Vlastivědné muzeum. Po zrušení řádu byl
dvůr rozparcelován. Malou obec postihl
osud všech předměstí stojících blízko hradeb. Při stavbě pevnosti byla až na mlýn
zbourána a přesunuta severně, do míst
černovírského jezu a mostu.
V obci Lazce byla jen malá kaple
a mlýn, který do základů vyhořel v roce
1932 a už nebyl obnoven. Předměstí bylo
těžce poškozeno poslední velkou povodní.
Voda zaplavila celé území, zbořila mnoho
domů v nejstarší části a zatopila do výše
dvou metrů i velké sídliště. Území Lazců
se nachází v místech předtím meandrující

řeky Moravy, jejich ramen, dříve zaplavovaných luk, vodních tůní a bažin. Moderní
člověk opojený poznatky vědy se rozhodl
tuto krajinu přeměnit. Narovnal tok řeky,
tůně, slepá ramena a bažiny zasypal a začal
na nich stavět. Ovšem nad místy, kde tekla
řeka, jsou i patogenní zóny, které mají vliv
na zdraví lidí zde žijících. Schopností člověka vyvinutou za statisíce let soužití s přírodou bylo taková místa poznávat a vyhýbat se jim. I dnes jsou jedinci, kteří dokáží
určit zdravá a nezdravá místa v krajině.

Kaple na Lazecké ulici pochází z roku
1841. Pod lípou, která zde byla vysazená
za první republiky jako strom svobody,
stojí malá obdélníková stavba s půlkruhovým uzávěrem. Na střeše se k nebi
tyčí vysoká zvonice, zvon se již bohužel
nepoužívá. Kaple byla zaplavená vodou
do výše jeden a půl metru a zasloužila by
si opravu. Jak dokládá stará fotografie,
původně vedle ní stával kamenný kříž,
který byl odstraněný a zřejmě zničený
v padesátých letech.

V květnu s DDM Olomouc
7. 5. • 17. listopadu 47 • 50 Kč
8:30–11:30 • mladší kategorie
12:00–15:30 • starší kategorie

Zlatá pálka 7

Jednodenní turnaj ve stolním tenise je určen pro školáky a probíhá ve dvou kategoriích: mladší (2011–2015), starší (2005–
2010). S sebou si vezměte pálku, přezutí
do tělocvičny a sportovní oblečení.
Garant: Jaroslav Vraštil (725 499 992)

Dobová fotografie kapličky před rokem 1940

13. 5. • 15:00–17:00 • Rožňavská 21 •
50 Kč

Odpoledne v Mexiku

Už s prvním květnovým dnem začínají
v Mexiku přípravy na velkolepý národní svátek Cinco de Mayo (Pátý květen).
Pro nás je to příležitost podívat se blíž
na tradice této pozoruhodné a pestrobarevné země. Přijďte si s námi zastoutěžit,
vyrábět a poznat při tom kousek Mexika.
Garant: Soňa Kolářová (770 173 050)
14. 5. • 9:00–16:00 • 17. listopadu 47 •
150 Kč (startovné), 80 Kč (diváci dospělí), 50 Kč (diváci děti od 3 let)

Olomoucký talent 2022

Desátý ročník taneční soutěže Olomo-

ucký talent. Soutěží se ve skupinových
choreografiích Zumby, Orientálních tanců a Street dance. Soutěž je určena všem
amatérským tanečníkům – organizacím,
klubům a skupinám neregistrovaným v tanečních organizacích.
9:00–12:00 – Zumba, Orientální tanec
12:00–16:00 – Street dance
Garant: Kateřina Bali (725 922 532)
20. 5. • 15:30–17:00 • Janského 1 • 40 Kč

Veselá zahrada

Zábavná soutěžní stanoviště motivovaná
činností našich kroužků. Během odpoledne
se děti dovědí, jaké kroužky na Janského
probíhají a z každého si něco vyzkoušejí.
Garant: Hana Matysová (725 922 534)
28. 5. • 15:00–19:00 • 17. listopadu 47

Flexaretsraz v Olomouci

Tradiční „Flexaretsraz“ se tentokrát
uskutreční v Olomouci. Účastníci srazu
nadšenců analogových fotoaparátů – kultovních dvouokých zrcadlovek Flexaret
budou vystavovat své fotografie ve fotoateliéru výtvarného oboru DDM Olomouc. Improvizovaná výstava na šňůrách
bude zahájena v 15 hodin.
Garant: Vladimír Janek (731 444 449)

VÝSTAVY

do 6. 5. • 17. listopadu 47

Poznej a chraň – Dary stromů

Tématem 37. ročníku přírodovědně-výtvarné soutěže jsuo dřeviny – naše i cizokrajné, zejména pak jejich plody, semena,
šišky, listy a vůbec vše, co nám stromy
poskytují, jak již název „Dary stromů“
napovídá.Toto téma koresponduje i s tématem Dne Země.
Garant: Klára Mičunková (724 977 820)
11. 5. • 17:00 • 17. listopadu 47

Tužkou, hlínou, barvou, světlem,...

Vernisáž výstavy členů výtvarných kroužků a tvůrčích skupin výtvarného oboru
DDM Olomouc. Tradičně uvidíte paletu
výtvarné tvorby od tradiční kresby, malby,
práce se dřevem, keramickou a hrnčířskou
tvorbu, práci s vlnou a textilem, až po fotografii, grafický design a multimediální
tvorbu. Výstava potrvá do 30.6.2022.
Garant: Vladimír Janek (731 444 449)

KROUŽKY 2022/23

Nabídku kroužků na příští školní rok zveřejníme 15. května. Od tohoto data si můžete rezervovat místa.
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ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na květen tyto akce:
Kvetoucí Plániva

středa 4. května
Vycházka nejen pro seniory z Alojzova
do Dětkovic. Navštívíme lokalitu Plániva
se zajímavou květenou. Ráno společný odjezd autobusem do Alojzova v 9:30 (st. č.
12), návrat do Prostějova do 13:30. Délka
trasy dle počasí 6-8 km.

Rozkvetlé Kolářovy sady

sobota 7. května až neděle 22. května
Samoobslužná stezka pro všechny generace povede téměř celým parkem. Dozvíte
se na ní informace i zajímavosti o běžných
i cenných dřevinách parku. Stezka bude
doplněna hravými aktivitami pro děti.

Zkamenělý zámek

středa 11. května
Vycházka nejen pro seniory do Národní
přírodní rezervace Špraněk u Javoříčka.
Projdeme část naučné stezky Špraněk, projdeme skalní bránou a vystoupíme na Zkamenělý zámek. Ráno společný odjezd auKontakt:

ČSOP, Ekocentrum Iris

Husovo nám. 67,
796 01 Prostějov
tel. 603 730 594, 737 898 777
e-mail: iris@iris.cz
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

tobusem přes Konici do Hvozdu v 9:30 (st.
č. 1), návrat opět ze Hvozdu po 15. hodině.
Délka trasy 8-9 km.

Za Světluškou kolem
studánek

sobota 14. května
Vycházka pro rodiny s dětmi podél potoka
Ptenka z Pohodlí do Ptení. U Ptení navštívíme novou naučnou stezku Světluška. Pro
děti budou připraveny hravé aktivity. Ráno
společný odjezd autobusem na zastávku
Pohodlí v 7:55 (st. č. 10), návrat do Prostějova kolem 13:15. Délka trasy 5-6 km.

Městský park Michalov

středa 18. května
Exkurze nejen pro seniory s odborným
průvodcem do městského parku Michalov
v Přerově. Ráno společný odjezd vlakem
v 8:35 přes Olomouc do Přerova, návrat
do Prostějova mezi 13:30 a 14:30.

Komentovaná procházka
botanickou zahradou

sobota 21. května
Procházka rozkvetlou botanickou zahradou Petra Albrechta v Prostějově

s odborníkem Liborem
Marčanem. Dozvíme se
spoustu informací a zajímavostí o rostlinách naší botanické zahrady. Začátek v 10 hod.

Naučná stezka a zřícenina
hradu Melice

středa 25. května
Vycházka nejen pro seniory, při níž si projdeme naučnou stezku Melice u Pustiměře. Dovede nás ke zřícenině hradu Melice a dále k torzu rotundy sv. Pantaleona
a chrámu sv. Benedikta. Ráno odjezd autobusem v 10:00 do Pustiměře. Návrat do 15
hod. Délka trasy asi 7 km.

Zkamenělý zámek

sobota 28. května
Vycházka pro veřejnost do Národní přírodní rezervace Špraněk u Javoříčka. Naučná stezka Špraněk vede krajinou, která
se rozprostírá kolem potoka Špraněk.
Vystoupáme skalní bránou na Zkamenělý zámek, který je zříceninou tvrze Bránky. Ráno společný odjezd autobusem přes
Konici do Hvozdu v 8:15 (st. č. 1), návrat
opět ze Hvozdu dle počasí mezi 13. a 15.
hod. Délka trasy 8-9 km

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov a Ministerstvo životního
prostředí v rámci projektu „Mezigenerační aktivity v přírodě“.
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Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
Bezručova 10
750 02 PŘEROV 1
Česká republika

tel.: +420 776 746 980 – nonstop
tel.: +420 606 324 763 – kontaktní osoba pro média
e-mail: info@mos-cso.cz

Bankovní spojení: 32434831/0100
www.mos-cso.cz

Poslanecký Zemědělský výbor žádá ministra Nekulu o odklon od udržitelného hospodaření.
Ekologické organizace protestují
Ekologické organizace Česká společnost
ornitologická, Hnutí DUHA a organizace
Čmelák - Společnost přátel přírody odmítají závěry usnesení 6. schůze Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny České republiky ze dne 5. dubna 20221, které
je v přímém rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky2 a dlouhodobými potřebami zemědělské krajiny.
Výbor žádá ministra zemědělství Zdeňka
Nekulu, aby se zasadil o zrušení povinnosti nechávat 10 % orné půdy mimo produkci, dále o odložení povinnosti snižovat
množství používaných pesticidů a hnojiv
a o odložení povinnosti navyšovat plochy,
na kterých se hospodaří v režimu ekologického zemědělství.
Přesto, že dopady války na Ukrajině
se negativně promítají i do zemědělského sektoru, odklon od nastolené cesty
k udržitelnému hospodaření a zdravější
krajině by byl krátkozraký. Zhoršující
se kvalita přírodních zdrojů zvyšuje naši
závislost na vnějších vstupech, jako jsou
například umělá hnojiva. Zemědělství je

navíc plošným znečišťovatelem povrchových vod a významný je také jeho dopad
na bilanci uhlíku. Pokles biodiverzity má
vliv i na produkci. Bez přechodu k udržitelnému hospodaření a obnovy pestré krajiny není možné připravit českou krajinu
na dopady klimatické změny.
Je také nutné podotknout, že povinnosti zmíněné v prohlášení dnes neexistují,
jedná se o evropské cíle do roku 2030,
které se správně promítly také do Programového prohlášení vlády. Doufáme, že
postoj vlády bude v tomto ohledu konzistentní a odmítne zneužití stávající situace
ke změnám, které v konečném důsledku
poškodí jak zemědělskou krajinu, tak
i dlouhodobou schopnost produkce potravin v dostatečném množství.
Kontakty:

Václav Zámečník,
zemědělský specialista České společnosti
ornitologické,
776 368 360, zamecnik@birdlife.cz

Martin Rexa,
koordinátor kampaně Zasaďme se
Hnutí DUHA, 775 894 642,
martin.rexa@hnutiduha.cz
Jan Korytář,
předseda organizace Čmelák - Společnost přátel přírody,
776 561 736, jan.korytar@cmelak.cz
1 https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=206844&pdf=1

PPV: Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030
přesune do režimu ekologického zemědělství s důrazem na ornou půdu. / ZV: odložení povinnosti
navyšovat plochy, na kterých se hospodaří v režimu
ekologického zemědělství
PPV: Minimálně desetina zemědělské půdy bude
do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou
biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy,
úhory). / ZV: zrušení povinnosti nechávat 10 % orné
půdy mimo produkci
PPV: Vláda se zaměří na metody zavádění precizního zemědělství, integrované produkce, snížení užívání umělých hnojiv a pesticidů a zvýšení využívání
organických hnojiv v zemědělství. / ZV: odložení
povinnosti snižovat množství používaných pesticidů
a hnojiv
2

Rodinný Penzion Majorka
Nově a stylově zrekonstruovaný
secesní dům postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. Statek
s konírnou býval ve své době nejkrásnějším domem v obci Slatinice. Manželé Husičkovi měli dceru
Marii, která se po I. světové válce
provdala za Františka Koudelku,
důstojníka rakouské armády, který
se narodil v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudelková Husičková
byla zvaná podle hodnosti svého
manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový
penzion, který svým návštěvníkům
nabízí ubytování v šestnácti pokojích. Pro náročné klienty je připra-

veno VIP apartmá Pekárna, vybavené stylovým nábytkem a americkými kamny.
Všem hostům je
k dispozici společenská místnost a dále
se v objektu penzionu
nachází stylově zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory
lze využít pro firemní
večírky, oslavy narozenin, rauty a jiné
společenské akce. Pro
Lázně Slatinice a. s.,
školení a semináře
Slatinice 29, 783 42,
nabízí penzion vlastwww.lazneslatinice.cz,
ní vybavenou školicí
recepce@lazneslatinice.cz
místnost pro 40 osob.

Zapojte se do monitoringu čejek chocholatých, vyzývají ornitologové veřejnost
Praha, 14. dubna 2022. Březnové týdny
beze srážek vystřídaly v dubnu chladné
a deštivé dny. Čejky chocholaté právě
v těchto dnech hledají v krajině vhodná
místa k hnízdění. Čejka je druhem, se kterým jsme se ještě v 50. letech mohli v zemědělské krajině českého venkova běžně
setkat. Dnes se řadí k druhům, které dlouhodobě ubývají. Pokles početnosti o více
než 80 % za posledních 30 let dokumentují výsledky Jednotného programu sčítání
ptáků. K pochopení příčin jejich úbytku
přispívají nejenom informace sbírané profesionálními ornitology, ale také data získaná od veřejnosti prostřednictvím zadá-

vání pozorovávání do speciální
databáze. Také v tomto roce se
proto Česká společnost ornitologická (ČSO) obrací na veřejnost,
aby se zapojila do mapování čejčích hnízdišť.

V roce 2012 zahájila ČSO celorepublikový monitoring čejek
a v souvislosti s tím spustila
také speciální „čejčí databázi“,
v rámci které se sleduje např.
přítomnost vody na lokalitě,
pravidelnost hnízdního výskytu, ohrožující faktory či prostředí, ve kterém čejky hnízdí.

Čejka chocholatá. Foto: Josef Čmel
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Zapojte se do monitoringu čejek chocholatých, vyzývají ornitologové veřejnost
Aktuálně je v této databázi již více než
6 000 záznamů. Dosavadní pozorování
z letošního roku je možné zobrazit přímo
na webové stránce věnované čejce chocholaté. K dnešnímu je od počátku tohoto
roku v databázi již 141 záznamů od 43
pozorovatelů.
Předpokladem pro zapojení do mapování čejek je především schopnost čejku
v krajině spolehlivě poznat. Černo-bílý
kontrastní šat, který na slunci přechází
do zelených a fialových odlesků, a především typická chocholka z ní činí téměř
nezaměnitelného zástupce bahňáků. Přílet na hnízdiště čejky oznamují nápadnou
vzdušnou akrobacií doplněnou o typické
volání kvííí-vit.
„Společným výzkumem ČSO a České zemědělské univerzity jsme zjistili, že
zhruba dvě třetiny všech hnízdišť čejek
jsou oraniště nebo pole osetá jařinou.
Zejména atraktivní jsou pro ně podmáčená místa, kde nacházejí dostatek potravy.
Nejbezpečněji se cítí na místech, která
jim umožňují dobrý přehled o případných
predátorech,“ uvádí Václav Zámečník,
zemědělský specialista ČSO.
Sledování ptáků zemědělské krajiny
je snadnější v porovnání např. s lesními

druhy, které se mohou během dne častěji
ukrývat v korunách stromů. „Možná budete mít na první pohled problém na rozlehlých lánech čejku spatřit, proto doporučujeme dalekohled s rozlišením alespoň
10 × 50 a kvalitní obutí, které vám usnadní pohyb i v náročnějším terénu po polních cestách,“ doplňuje Zámečník.

Zadání pozorování čejek

Než vyrazíte na čejky, doporučujeme si
důkladně přečíst návod, jak správně zjišťovat a zadávat data do online formuláře
faunistické databáze. Právě na začátku
dubna čejky začínají hnízdit a přednostně si vybírají ta nejlepší hnízdiště. Proto
má největší smysl vyrazit za čejkami co
nejdříve, ideálně do konce dubna. Pak se
úspěšným párům začnou líhnout čejčátka
a rodiče je v některých případech odvádějí
na vhodná potravní stanoviště i více než
1 km od hnízda. Za čejkami lze vyrazit
prakticky kdykoliv během dne, méně aktivní jsou při silném větru nebo horkých
dnech. Záznamy o pozorování zadejte
do databáze co nejdříve po návratu z terénu, kdy máte ještě celou vycházku včetně
detailů zapsanou v terénním deníku nebo
v živé paměti. Ostatní pozorovatelé tak

budou vědět, že toto místo již bylo kontrolováno a mohou tak zaměřit své úsilí
na dosud nenavštívené lokality.
„Čím více údajů o hnízdištích čejek se
podaří získat, tím efektivněji budeme moci
čejce pomoci. Jednou z cest je ochrana prostřednictvím dotačního programu
Ochrana čejky chocholaté, který na nejcennějších hnízdištích zajišťuje optimální
hnízdní podmínky. Data z mapování budou
v letošním roce využita pro zpřesnění návrhu vhodných hnízdišť, aby se k ochraně
čejek mohli zemědělci od roku 2023 přihlásit. Data mohou také pomoci vytipovat
hnízdiště v oraništích, kde hrozí zničení
hnízd při jarních pracích. Zde je možností, jak čejce pomoci, přímá ochrana hnízd.
Ohrožená hnízda přitom dohledávají nejen
ornitologové. Je potěšitelné, že roste počet
samotných zemědělců, kteří jsou schopni
při jarních pracích hnízda najít, sami si
je označují a následně objíždějí“ doplňuje
Zámečník.
Děkujeme všem současným i novým
mapovatelům!
Kontakt pro další informace
Václav Zámečník,
zamecnik@birdlife.cz, 776 368 360

Vítání ptačího zpěvu proběhne i na Hradeckém rybníku v Tovačově
V sobotu 30. dubna se uskuteční ornitologická exkurze pro veřejnost, kterou
pořádá Moravský ornitologický spolek –
středomoravská pobočka ČSO. Zájemci
o poznávání a pozorování ptactva se sejdou u Hradeckého rybníka v Tovačově.
Akce je součástí mezinárodního Vítání
ptačího zpěvu.

Sraz zájemců o poznávání a pozorování ptactva je v 8.00 hod. u sádek Hradeckého rybníka v Tovačově (49.4352447N, 17.2943761E).
Exkurze se zastaví i u Křenovského rybníka a dále bude pokračovat
po hrázích Hradeckého rybníka.
Zájemci o pozorování ptactva
se mohou
k exkurzi
připojit i kdykoli později přímo
na hrázi rybníka.
Předpokládaný konec akce bude asi
v 11 hodin, v případě velmi špatného počasí se akce
nekoná. Nezapomeňte si vzít s sebou dalekohled.
Účastnící se mohou těšit na pozo-

Knihovna města Olomouce
Výtvarné dílničky ke Dni matek

výroba přáníček, dárečků pro blízké, 3D
záložek a drobností z papíru
3. 5. 14 – 17 hodin nám. Republiky, oddělení pro děti a mládež
5. 5. 13 – 18 hodin pobočka Brněnská
5. 5. 14 – 17 hodin pobočka Jungmannova
5. 5. 14 – 17 hodin pobočka Holice
5. 5. 16 hodin
nám. Republiky – Občanské zákoníky
v českých zemích – s JUDr. Jarmilou
Podivínskou se v rámci cyklu přednášek
EuForAll sejdeme nad Všeobecným občanským zákoníkem 1811 a občanskými
zákoníky z let 1950 a 1964. Potěší úsměvné případy ze soudních síní.
9., 10., 23. a 24. 5. 16 – 18 hodin
pobočka Jungmannova – Roboti –
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví
z LEGO stavebnice svého robota a naučí
se ho sami naprogramovat. Nutná rezervace 731 123 081, jungmannova@kmol.
cz
9. – 13. 5.
pobočka Neředín – Knižní detektiv – děti
od 3 do 11 let mohou po celý týden luštit
zábavné, ale záludné úkoly. Knižní detektiv dostává na místě odměnu.
10. 5. 17 hodin
nám. Republiky – Kapverdy po svých
– Ondřej Raus nás provede po největším
kapverdském ostrově Santiago, který prošel pěšky s odhodláním poznat více než
jen okolí hotelového komplexu

rování nejen vodních ptáků, kteří se touto
dobou vrací zpět na svá hnízdiště. Dozvědí se, jak naslouchat ptačímu zpěvu přímo
v terénu a jak poznat některé druhů podle
zpěvu.
Na střední Moravě se uskuteční v rámci letošního Vítání ptačího zpěvu i další
akce: https://www.birdlife.cz/pozvanka-na-vitani-ptaciho-zpevu-2022/
Jiří Šafránek
Foto z exkurzí MOS: Jiří Šafránek
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12. 5. 17 hodin
nám. Republiky –– Ojedinělé příběhy
z veterinární péče – s veterinářkou olomoucké ZOO Lenkou Chrastinovou se
zasmějeme nad zvířátky a jejich problémy.

18. 5. 9:30 – 10:30 hodin
pobočka Holice – Jarní čítárna – dopolední setkání nad novými knižními tituly
19. 5. 13 – 18 hodin
pobočka Brněnská – Světový den včel –
kvíz, hravé úkoly a vyrábění pro děti od 5
let zaměřené na význam včelek pro náš
život
20. 5. 14 – 21 hodin
nám. Republiky – Čítárna u kašny (Tritonů) – posezení s knihou venku na náměstí. Jako dárek si je možno odnést některou z vyřazených knih domů.
20. 5. 18 – 21 hodin
nám. Republiky – Hlubinami podmořského akvária – u příležitosti olomoucké
Noci muzeí nabízíme večer plný dobrodružství, her a napětí, ponor do království
korálových útesů, ryb a hlavně pokladů.
26. 5. 16 – 18 hodin
nám. Republiky – Kreslíme mandaly
– výtvarná dílna pro dospělé, vytváření
mandal, které působí na lidskou psychiku relaxačně, a při práci s nimi dochází
ke snižování stresu. Nutná rezervace
na 585 545 123, dospele@kmol.cz

spektivy chovu afrických zvířat např. žirafy
Rothschildovy či vzácného adaxe,
Počítačové kurzy zdarma a s příjemnými lektory – knihovníky
Mimo klasických setkání nad počítačem,
internetem či elektronickou poštou je
možno se přihlásit také na celý balíček
MS Office 2016 nebo úpravu fotografií.
Jednotlivci či celé skupinky mohou volat
585 545 129.
O knihu Terryho Pratchetta
Až do konce prázdnin je možno si ověřit
své znalosti Zeměplochy. Otázky najdete
na www.kmol.cz nebo v oddělení pro dospělé čtenáře v úseku fantasy.

VÝSTAVY

Budovu na náměstí Republiky do konce
června oživují fotografie olomouckého
výtvarníka Ladislava Grossmanna, který se věnuje také malbě, grafice a knižním
ilustracím.
Pobočka Jungmannova představuje Arménii – zemi na křižovatce kultur a náboženství díky fotografiím Jitky Brabcové

26. 5. 16:30 hodin
pobočka Jungmannova – Arménie – beseda o zemi, na jejíž nejvyšší hoře Ararat
přistála Noemova archa, s autorkou souběžně probíhající výstavy Jitkou Brabcovou

Pobočka Brněnská zve na druhou část fotografií Jiřího Pasze Všechny barvy naděje anebo jak svět (ne)přichází o školáky, zobrazující každodenní život dětí
i dospělých z nejchudšího státu západní
polokoule - Haiti.

31. 5. 14 – 17 hodin
pobočka Holice – Copak je to za ptáčka? – kvíz ke Dni dětí zaměření na rozpoznání ptactva našich zahrad a lesů spojený
s výrobou jeřába origami technikou

Pobočka Holice nabízí až do května výstavu Jitky Merglové-Šufanové s názvem
Kreslení mi dává volnost.

16. 5. 15 – 18 hodin
nám. Republiky – Klub deskových her –
odpoledne s klasickými či novými stolními hrami. 585 545 123, dospele@kmol.cz

2. 6. 16 hodin
nám. Republiky – Rokoko – tapisérie
v gobelínových dílnách a výroba porcelánu v Míšni a v Sèvres bude námětem oblíbeného setkání s Mgr. Věrou Mičkovou
v rámci cyklu besed věnovaných umění.

18. 5. 10 hodin
nám. Republiky – Cesty a cestičky – setkání rodičů s úplně malými dětmi v rámci programu S knížkou do života, hraní,
čtení, tipy na dětské knížky

7. 6. 17 hodin
nám. Republiky – 65 let olomoucké
ZOO – zkušená zooložka Libuše Veselá
přiblíží historii olomoucké ZOO z per-

Partner kruhu
Partner Zeleného
Zeleného
kruhu Olomouc
Olomouc
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Kulturní akce ve Velké Bystřici

Kulturní akce ve Velké Bystřici
8. 5. /galeriezet/ ne 18:00–19:00

1. 5. /Vojenský újezd Libavá/ ne 7:00–16:00

Terezie Fialová (klavír), Jiří Bárta
(violoncello)

Bílý kámen®

28. ročník putování veřejnosti zapovězeným územím. Po 2 letech opět v tradičním
jarním termínu.
Výnos z letošního vstupného bude věnován na některé z kont solidarity s Ukrajinou.
Akce Bílý kámen® umožňuje cyklistům,
koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání
zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného
vojenského prostoru Libavá. Hlavním pořadatelem je Haná Velká Bystřice, město Velká
Bystřice a Okrašlovací spolek Lubavia, spolupracující s obecními úřady přilehlých obcí,
armádními složkami Vojenského újezdu Libavá, Vojenskými lesy a statky ČR, Vojenskou policií a Policií ČR.
Akce se koná pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka.
O konání akce se jedná s AČR – prosím
sledujte aktuální informace na www.bilykamen-libava.cz.

Kruh přátel hudby Velká Bystřice zve na májový koncert. Terezie Fialová patří mezi
nejtalentovanějších české pianistky a je
vyhledávanou komorní partnerkou mnoha
předních českých a zahraničních sólistů.
Charismatický violoncellista Jiří Bárta,
který neustále objíždí světová pódia, patří již
od 90. let ke špičce violoncellistů své generace.

15. 5. /Zámecký park/ ne 14:30–
18:00

Závody koloběžek
a odrážedel

Přijďte si s dětmi užít pořádné závody na nejrůznějších vozítkách. Nezapomeňte na přilbu. Občerstvení
zajištěno.

21. 5. /louka u zastávky ČD/ so
7:00–10:00

Sečeni lóke

Zvonění brousků na ostří, svist kosy
v trávě, kosecké písně... Přijďte s kosou, hráběmi nebo jen tak. Podívat
se, přivonět zaposlouchat se, nechat

v sobě zaznít trochu nostalgie zašlých časů
a touhy po romantice.
Akce z cyklu Hanácký rok v Bystřici,
koná se za finanční podpory Olomouckého
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje.

2. – 26. 5. /galeriezet/ út – pá 9:30–18:00,
so – ne 11:00–19:00, po – zavřeno

Jiří Plieštik: Do ticha vcházeti –
výstava objektů a kreseb

Jiří Plieštik, sochař, fotograf, pedagog, básník
se narodil 28. června 1956 v Novém Městě
na Moravě. Od roku 1977 do 1990 pracoval
jako asistent sochařky Hany Wichterlové.
V letech 1981–1987 studoval na Akademii
výtvarných umění v Praze u prof. Miloše Axmana a prof. Stanislava Hanzíka. Během studií se účastnil čtyř výstav Konfrontací. Mezi
lety 1990–1996 působil na škole jako asistent
prof. Karla Nepraše. Následně vedl na AVU
až do roku 2000 přípravné kurzy pro budoucí
sochaře. Od roku 1976 byl členem Jazzové
sekce a od roku 1986 členem hudební skupiny Krásné nové stroje. V 90. letech se věnoval produkci výstav. Se svojí druhou ženou
Brit Jensen organizovali a realizovali r. 2013
velkou výstavu českého umění v dánském
Roskilde. Plieštikovy rané sochy z 80. let jsou
tvořeny pod vlivem tehdy aktuální tendence
české grotesky. Silně stylizované figury deformoval a oprošťoval od všech vnějších znaků
(Torzo muzikanta, 1986). Plieštik tímto procesem dospěl k jejich dematerializaci, která se
projevila v další fázi jeho tvorby. Ve 2. polovině 80. let se začal zabývat archetypálními
motivy, jako jsou stély nebo obelisky starověkého sochařství. Je autorem několika realizací
pro veřejný prostor v Olomouci, Praze a Novém Městě na Moravě. Žije a pracuje v Praze.
(zdroj: www.socharstvi.info)
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21. 5. /řeka Bystřice/ so 8:00–12:00

Čištění řeky Bystřice

7. 5. /přehrada/ so 6:00–12:00

Rybářské závody

MO ČRS zve na soutěž v rybolovu. Pro soutěžící i diváky je připraveno bohaté občerstvení.

7. 5. /KD Nadační/ so 18:00

Slavnost kroje: 45. výročí
folklorního souboru Haná

Z podzimu odložený program ke 45. výročí vzniku folklorního souboru Haná Velká
Bystřice. V programu vystoupí soubory Čekanka, Krušpánek, Haná, Str.Haná, HMS
Rovina, cimbálové muziky Andílci, Topol,
Parádnica, Záletníci a Folklor kvartet. Vstupné 50 Kč.

Akce z cyklu Hanácký rok v Bystřici,
koná se za finanční podpory Olomouckého
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje.

8. 5. /Zámecké náměstí/ ne 10:00–12:00

Bystřické selské trhy

Náměstí plné stánků s jarním sortimentem:
sazenicemi, prvními výpěstky ze zahrad,
zdravou výživou i dobrotami z farem.
Akce z cyklu Hanácký rok v Bystřici,
koná se za finanční podpory Olomouckého
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje.

Přijďte pomoct řece Bystřici. Rukavice
a pytle na odpad dostanete, je dobré se vhodně obout a obléknout. I letos se pokusíme
projít a zbavit odpadků celý úsek řeky, který
patří k Velké Bystřici. Sraz ráno u vlakové
zastávky, kde se rozdělíme na dvě stejné
skupiny, z nichž jednu dopravíme traktorem
proti proudu až ke splavu v Burku, druhou
potom auty odvezeme k vlakovému přejezdu
na Bystrovany. Obě skupiny dobrovolníků
dojdou zpět k vlakové zastávce, kde již bude
pro všechny připravené občerstvení. Informace a dotazy: Václav Břeha – 776 044 244,
vaclavbreha@seznam.cz

28. 5. /Zámecké náměstí, pod Skalkou/ so
9:00–15:00

Mistrovství republiky v biketrialu

Zveme na mistrovské závody. Přijďte fandit
a obdivovat akrobatické výkony sportovců bikerů.
Pořádá Biketrial klub Olomouc. Vstup
volný.

28. 5. /Hliník/ so 16:00–23:00

Káceni mája

Končí snad nejkrásnější měsíc v roce.
K zemi se musí poroučet i bystřická májka.
Bude spousta zábavy pro malé i velké.
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Kulturní akce ve Velké Bystřici
Akce z cyklu Hanácký rok v Bystřici,
koná se za finanční podpory Olomouckého
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje.

28. 5. /galeriezet/ so 17:00–18:00

Petr Zlamal: Ptačí zpěvy

Vernisáž výstavy obrazů. Akad. malíř Petr
Zlamal je významný expresivně založený
malíř. Narodil se v roce 1949 jako syn výtečného malíře Wilhelma Zlamala (1915–
1995). Žije a tvoří ve Šternberku, kde se
přičinil o realizaci mnohých výstav v Galerii
Šternberk. V roce 2009 získal cenu města
Šternberk za významné dílo v oblasti výtvarného umění. Výstava potrvá do 28. 7. 2022.

31. 5. /amfiteátr/ út 20:00–22:00

Partička na vzduchu

Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi. Vysoká škola improvizace se
opět ukáže ve Velké Bystřici. Geňa, Michal,
Bohouš, Kuba, Marián a Luděk. Vše je improvizace a bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička. Dopředu tak neví nikdo
(včetně aktérů), co se odehraje v dalších
vteřinách.
Předprodej zde Ticketstream. Pořádá Livemusic Agency.

Mgr. Martina Skálová
vedoucí odboru kultury a informací
skalova@muvb.cz tel: 734 236 506
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká
Bystřice
www.velkabystrice.cz

KULTURNÍ PŘEHLED
KVĚTEN 2022

VÝSTAVA
6. května – 5. června
Galerie zámku

výstava fotografií

Daniel Schulz – Variace na vojenské téma
Vernisáž v pátek 6. května v 17.00
Po – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
viz Turistické informační centrum
Konice
Vstupné dobrovolné

KONCERTY
Čtvrtek 5. května v 17.00 hodin
Koncertní sál zámku

Koncert ke Dni matek
Pořádá ZUŠ Konice

Středa 11. května v 19.00 hodin
Koncertní sál zámku

Májový koncert „Máj, lásky čas“

Veronika Vičarová – zpěv / Ludmila Kopečná Nedomanská – klavírní doprovod

Středa 18. května v 19.00 hodin
Kostel Narození Panny Marie v Konici

Varhanní koncert studentů
Konzervatoře Evangelické
akademie v Olomouci

Oba koncerty – vstupné dobrovolné

DIVADLA
Sobota 7. května – odjezd v 6.30 hodin
z autobusového nádraží Konice do divadla Hybernia Praha

Tarzan – muzikál podle filmu společnosti Disney
Představení v 14.00 hodin – zájezd
vyprodán!

KINO

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!

ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Sobota 14. května v 20.00 hodin
Komunitní centrum Konice

Sousedský večer s filmem
Betlémské světlo (komedie)

AKCE
22.–27. května
Konice – ZUŠ, zámek a komunitní
centrum

ZUŠ OPEN 2022 – „U nás kvete
umění“

22. 5. (ne) 16:30 sál konického zámku
- Koncert žáků smyčcového oddělení,
23. 5. (po) 17:00 sál konického zámku
- Koncert žáků - účastníků soutěží, 24.
5. (út) - Den otevřených dveří v ZUŠ
Konice, 24. 5. (út) 16:00 sál ZUŠ Pěvecké oddělení – Operetky, 24. 5.
(út) 17:30 sál ZUŠ - Vernisáž + zahájení
výstavy výtvarného oboru, 25. 5. (st)
sál zámku - Výchovné koncerty pro
MŠ a ZŠ, 25. 5. (st) 17:00 Vystoupení
tanečního oboru v komunitním centru,
26. 5. (čt) 15:00 nádvoří zámku Koncert ,,Pod širým nebem“, 27. 5. (pá)
18:00 sál zámku - Koncert učitelů

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice
(zámek Konice, 1. patro) – půjčovní
doba: pondělí, středa, pátek:
9.00–11.00 a 11.30–16.00 hodin
Služba – balení knih, tel.: 582 396 487
www.konicka.knihovna.cz
Křemenec – půjčovní doba:
pátek: 17.00–18.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba: sobota lichý týden: 14.00–15.30 hodin

ZÁMEK KONICE
Turistické informační centrum /
Muzeum řemesel Konicka, z. s.
Pondělí – pátek: 9.00–12.30 a 13.0016.00 hodin

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz

Prohlídky o víkendech mimo sezónu vám
zajistíme jen po domluvě předem. (V týdnu
v informačním centru, nebo se správcem
zámku, tel.: 724 328 934). Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic Muzea řemesel
Konicka, z. s., probíhají s průvodcem. Začátek prohlídky je vždy v celou hodinu, kromě
12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu
před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou
2 osoby. Doba trvání prohlídky trasy „A”
(expozice řemesel a komentovaná prohlídka zámku) 45 minut. Trasa „B” (expozice řemesel) 20 minut.
Vstupenky zakoupíte v informačním centru. Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních produktů.
Více na: www.mekskonice.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
Sobota 14. 5. od 14:00 – Střípky z II.
světové války na Konicku a Prostějovsku
(soubor přednášek), Sobota 14. 5.
od 20:00 Sousedský večer s filmem
Betlémské světlo, Pondělí 23. 5. od 18.00
- Zastupitelstvo města Konice – veřejné
zasedání, Úterý 24. 5. od 10:00 do 13:00
– Seminář k dotačnímu titulu Kotlíkové
dotace v Olomouckém kraji IV.
Pravidelné aktivity v komunitním centru:
Pondělí 16:15 - jóga s Michaelou, Pondělí
17:30 - cvičení pro ženy, Středa 17:00
- cvičení pro ženy, Středa 18:00 - jóga
s Danou, Čtvrtek 16:00 - rukodělná
dı ́lna, Páteční večery vyhrazeny pro
kurz společenského tance (pro předem
přihlášené páry).
Více informací o provozu KC najdete
na webu města, na facebooku města
Konice a na nástěnce v podatelně
městského úřadu.
Kontakt:

Vrchlického 386, Konice
J. Klemsová - 702 269 964,
e-mail: jitka.klemsova@konice.cz,
Veronika Kutá - 702 272 819
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Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na vernisáž nové
výtvarné výstavy v Galerii Octopus rýmařovského muzea, a to jihočeské solitérní
malířky EVY PROKOPCOVÉ s názvem
V BODECH A V PLOCHÁCH, jež se
uskuteční v sobotu 30. dubna 2022 v 16
hodin. Úvodní slovo za přítomnosti autorky pronese Jindřich Štreit a výstava potrvá do 29. května 2022.

měsíčník zelených hnutí • 4. 2022 • zelení A DOBA

Mezinárodní den památek na hradě Šternberk
Den předtím, v pátek 29. dubna od 18
hodin můžete zajít na mimořádnou hudební událost – minifestival undergroundových kapel, jež se uskuteční v úžasném
industriálním prostředí haly firmy EUROINTERMETALL na ulici 8. května 1304.
Těšit se můžete na rýmařovskou SIBÉRIJI, brněnskou kapelu HROZNĚ, mělnickou POSTIŽENOU OBLAST a pražský
BBP Podzemní orchestr. Výtěžek z koncertu bude věnován na Ukrajinu!

Do středy 27. dubna
ještě stihnete výstavu
krnovského malíře, sochaře, grafika PAVLA CHAROUSKA
s názvem Když si sochař hraje. A v komorním prostoru Galerie Pranýř byla tento pátek zahájena výstava prací studentů
ateliéru MALBY 1 Ostravské univerzity,
který vede významný ostravský malíř
prof. DANIEL BALABÁN za asistence
malířů MgA. VÁCLAVA RODKA ArtD.,
a IVO SUMCE. Výstava potrvá do 29.
května 2022.
V květnu pak začne letní sezóna, takže budete moci navštívit barokní KAPLI V LIPKÁCH či naši externí expozici
textilnictví v budově HEDVY ČESKÝ
BROKÁT.

V dubnu slavíme MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK. Státní hrad
Šternberk je pravidelně zapojen do této celonárodní akce a pro návštěvníky všech generací připravil zajímavý program. V sobotu 23. 4.
2022 se uskutečnily speciální komentované prohlídky s restaurátory.
V prostorách hradu byli mimo průvodců připraveni odborníci, kteří
návštěvníky seznámili s tajemstvím obnovy historického mobiliáře.
Výklad byl zaměřen na historický nábytek, vitráže, kachlová kamna či
technická zařízení. Návštěvníci tak uviděli konkrétní výsledky práce
restaurátorů na mobiliáři hradu Šternberk. V tento den jsme provázeli
na speciálním rozšířeném okruhu. Prohlídka zahrnovala obě patra hradu
a navíc byla rozšířena o prohlídku půdních prostor. Mimo jiné jsme nahlédli i do zrestaurované strojovny výtahu, unikátní technické památky
na našem hradě.

Listověj v Ludéřově

Sledovat nás můžete také na: www.
muzeumrymarov.cz, facebook @muzeumrymarov nebo instagram @muzeumrymarov.
Těšíme se na setkání s vámi!
S přáním hezkého dne
Mgr. Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov
nám. Míru 6, Rýmařov
tel.: 554 254 382
muzeum@inforymarov.cz

Dobrý den,
dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy olomouckých umělců
spojenou s hudebním vystoupením
skupiny Listověj. Podrobnosti obou
akcí jsou uvedeny v příloze.
Děkujeme za případné rozšíření
této pozvánky.
Pěkné jarní dny Vám jménem našeho spolku U nás
přeje
Karel Váňa
U nás z.s.
Ludéřov 67
783 43 Drahanovice
osunas@seznam.cz
tel. 604 246 932
http://www.luderov.cz/
www.facebook.com/Barokni.sypka.
Luderov
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Zlepšit spolupráci se zemědělci

Čarodějnice v zoo

To je zájem hněvotínských myslivců jako
celku, stanovený pro příští desetiletí.
Trubač a předseda MS Blata Hněvotín
v jedné osobě Pavel Andrš, přivítal členy
MS a jediného hosta, kterým byl takřka
všem členům dobře známý pan Roman
Koutek, člen republikové a regionální
asociace soukromých zemědělců. Ten
přijal pozvání jako host dnešní výroční členské schůze mysliveckého spolku
Blata Hněvotín, která se konala v sobotu devátého dubna v klubovně zdejšího
obecního úřadu Hněvotín. „Jsme rádi,
že pan Koutek přijal naše pozvání nejen
z titulu své funkce, ale hlavně jako soukromý zemědělec, který na polnostech, jež
naše sdružení myslivecky obhospodařuje,
on také hospodaří.“ Jak sám ve svém vystoupení pan Koutek řekl, „máme spolu
dobrou spolupráci, proto bych si přál, aby
MS Blata Hněvotín i v dalších deseti letech na současné honební výměře i nadále
myslivecky hospodařilo.“ Což se setkalo
s hlasitým potleskem.
Vysoce hodnocena byla také spolupráce
s obecním úřadem a starostou Hněvotína
Ing. Jaroslavem Dvořákem, který nakonec vyhrál spor, týkající se dalšího záboru hospodářské půdy pro výstavbu a tím
uchránil 40 hektarů orné půdy z výměry
naší honitby, která se z toho důvodu stále
zmenšuje. Moc děkujeme.
Dále následovalo samozřejmě odsouhlasení všech přednesených zpráv ze
třinácti bodového programu a byl také
přijat navržený vyrovnaný finanční rozpočet na rok 2022. Nezapomnělo se ani
na jubilanta Petra Kubíčka, který 6. dubna
oslavil své sedmdesáté narozeniny a dnes

ZOO OLOMOUC MÁ ZA SEBOU DEN
S 2. NEJVYŠŠÍ NÁVŠTĚVNOSTÍ
Pěkné počasí pospolu s doprovodnou
akcí „Předsletová konference čarodějnic“ přilákaly v sobotu 23. 4. 2022 do zoo
úctyhodných 3730 návštěvníků, což je
prozatím letošní 2. nejvyšší počet.
Malé i velké čaroděje po úspěšném
proletění všemi stanovišti čekala v cíli
odměna v podobě dárků ze zoo a opékání špekáčků. U vstupu si mohli zájemci
vyzkoušet písmomalířství brkem a tuší,
let na koštěti, ale i středověké mučící nástroje, po nichž se k zápůjčce do domácího užívání, sháněla, nevíme, proč, značná
část mužské populace. Velké oblibě se
těšil úkol rozpoznávání bylinek i havěti,
pozadu nezůstal ani hejkalův čarodějný
kvíz. O malování na obličej a fotostánek
s čarodějnicí a rekvizitami z její chýše
projevil zájem také nejeden nadšenec.
„Nasedněte na košťata a hurá do zoo!
Slétnou se sem totiž všechny čarodějnice
z okolí, aby se řádně připravily na slet.
Vy nesmíte chybět! Účastníci, kteří svým
zjevem prokáží příslušnost k „čarodějnickému cechu“, se prostřednictvím atraktivních workshopů dozví něco o svých
kolegyních a čarodějích, odvážlivci se
naučí rozpoznávat ingredience do lektvarů v podobě zvířecí havěti, méně odvážní
byliny i fantastická zvířata, v čarodějnickém doupěti se můžete fotograficky
zvěčnit a nemine vás ani malování na obličej. Kostýmy vítány,“ zvala v pátek Lucie Skřipská z marketingového oddělení

společně s gratulací převzal z rukou předsedy MS a mysliveckého hospodáře Pavla
Tomana dárkový balíček.
Samozřejmě se i my snažíme zapojit
do všech akcí pořádaných pro občany
obecním úřadem a na oplátku pořádáme

nečný Libor a Špičák Miroslav, kteří nás
budou reprezentovat.
Pro občany je k dispozici také možnost
zapůjčit si naší mysliveckou chatu s pěkným areálem stojící v hněvotínských skalách zvané na Výrovce.

pro občany kulturní akce,
jako je hojně navštěvovaný myslivecký ples a podobně. Z těch posledních
je to zajištění srnčího guláše na Hněvotínský košt
a dnešní odsouhlasena
příprava na soutěže o nejlepší Hněvotínský kotlíkový guláš, která proběhne 2. července. Na tuto
akci je již vytvořen gastrotým ve složení Pospíšil
Pavel, Kubíček Petr, Ko-

Diskuse také ukázala pozitiva, ale i negativa v naší práci a postesk zazněl na adresu některých vandalů, kteří nám ničí
naše zařízení, zásypy, posedy, kazatelny
a podobně.
Slavnostní oběd v poledne zařízený výborem MS odpovídal slavnostní atmosféře. Řízek s bramborovým salátem chutnal
všem. Po krátkém posezení se myslivci
rozešli. Čeká je zajištění první akce konané 23. 4. pro klub jezevčíků.
Rudolf Krč
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a dnes dodává: „Děkujeme, že jste
k nám přišli do zoo pobýt. Bylo
s vámi kouzelně, snad jste si tento
den užili. Těšíme se na příští rok!“
Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing
+420 608 101 325
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Jan IV. z Pernštejna
Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci
muzea,
přijměte pozvání na přednášku prof.
PhDr. Petra Vorla, CSc. z Univerzity Pardubice věnovanou Janu IV. z Pernštejna,
která se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022
v 16:00 h v přednáškovém sále Městského divadla v Prostějově, Vojáčkovo
nám. 1. Vstupné je 30 Kč. Přednáška se
uskuteční při příležitosti výstavy Pernštejnské ženy a Evropa a tematicky zapadá do oslav pernštejnského roku.

Kdo byl Jan IV. z Pernštejna, který měl
přízvisko Bohatý? Jakou roli měl Prostějov mezi četnými městy, která vlastnil?
Na tyto a další otázky týkající rodu Pernštejnů dostanete odpověď na přednášce věnované této významné historické
osobnosti, která zanechala nepřehlédnutelnou stopu v historii města Prostějov.
S pozdravem
Mgr. Markéta
Hamzová
tisková mluvčí
Muzeum a galerie
v Prostějově
nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
mobil: 770 128 305
mhamzova@muzeumpv.cz
www.muzeumpv.cz

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově
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